PPclinic
Ledersparring

Ledersparring
Ledelse af medarbejdere, der udviser tegn på stress eller andre psykiske helbredsproblemer, er en udfordring
for mange ledere. PPclinic giver dig mulighed for professionel ledersparring med en af vores psykologer eller
speciallæger i psykiatri.

Tag hånd om stress på arbejdspladsen
Ledere vil gerne gøre det rigtige, når en medarbejder mistrives eller er sygemeldt med stress. Det kan være en svær
opgave, og grænsen for, hvornår en leder presser en medarbejder for meget eller for lidt, kan være svær at finde.
Tidlig indgriben forebygger
Som leder både kan og bør du gribe ind, hvis en medarbejder mistrives eller er sygemeldt i længere tid! Jo før du
griber ind, desto bedre er mulighederne for at undgå en
fuldtidssygemelding.
Sparring om aktuelle problemstillinger
PPclinics ledersparring er anvendelsesorienteret rådgivning om, hvordan du som leder bedst muligt agerer overfor
en stressramt medarbejder. Vi har mange års erfaring med
at skabe succesfulde resultater gennem en kombination af
sundhedsfaglig viden, behandling og en tilknytning til et
arbejde.

Dét får du med PPclinics ledersparring:
• Sparring på svære samtaler med stressramte medarbejdere
• Konkrete redskaber til ledelse af medarbejdere, der
udviser tegn på stress
• Hjælp til at spotte tegn på mistrivsel, stress og andre
psykiske helbredsproblemer
• Rådgivning om, hvordan du som leder sikrer et godt
psykisk arbejdsmiljø

Et ledersparringsforløb bidrager til lavere sygefravær og kan
derigennem føre til store besparelser. Og ikke mindst til en
større produktivitet hos medarbejdere og ledere.
Kontakt os gerne for mere information og priser på
info@ppclinic.dk eller telefon 3369 0966.

PPclinic
Om PPclinic
PPclinic er en privat psykologisk og psykiatrisk klinik bestående af psykologer og
speciallæger i psykiatri. Vi har mere end 14 års erfaring med at hjælpe mennesker med stress,
depression og andre psykiske helbredsproblemer, eksempelvis mennesker med et ellers
velfungerende liv, som pludselig står overfor svære udfordringer. Vi hjælper den enkelte med
at få det bedre og til at komme tilbage i arbejde.
Vi arbejder også med forebyggende indsatser på arbejdspladser, hvor vi bl.a. afholder oplæg,
seminarer og har sparring med ledere omkring stressforebyggende ledelse.
Gennem gruppeforløb, samtaleterapi hos en psykolog eller behandling ved en speciallæge i
psykiatri arbejder vi målrettet og omsorgsfuldt med at få mennesker tilbage på rette spor.

Læs mere på www.ppclinic.dk

